
PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Abecední seznam zkratek

APZ Aktivní politika zaměstnanosti

ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

EHSV Evropský hospodářský a sociální výbor

ESF Evropský sociální fond

EU Evropská unie

HDP Hrubý domácí produkt

HR Human Resources (lidské zdroje)

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

NIP Národní individuální projekty

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná

OZP Osoba se zdravotním postižením

PPZ Pasivní politika zaměstnanosti

PZ Politika zaměstnanosti

RIP Regionální individuální projekty

RSČR Rada seniorů České republiky

SÚPM Společensky účelná pracovní místa

ÚP Úřad práce

VPP Veřejně prospěšné práce

VŠPS Výběrové šetření pracovních sil

VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí



Příloha č. 2: Seznam otázek položených při rozhovorech s experty

Tématem rozhovorů byly bariéry vyššího zapojení starších osob na trhu práce 

v České republice a příležitosti pro jejich překonávání. Otázky jsou rozděleny do několika 

obecnějších tematických okruhů. Tvořily základní kostru rozhovorů, v průběhu dotazování 

byly také pokládány otázky, které spontánně vyplynuly ze situace.

Demografické změny

Jakými opatřeními politika zaměstnanosti České republiky reflektuje demografické změny 

(nárůst podílu obyvatelstva ve starších věkových skupinách)?

Trh práce a zaměstnávání starších pracovníků

Myslíte si, že jsou pracovníci v předdůchodovém věku dostatečně chráněni před diskriminací 

na trhu práce?

Které z vyjmenovaných opatření: dotace na pracovní místa pro starší osoby, snižování 

mzdových/nemzdových daňových nákladů práce u starších pracovníků, finanční sankce při 

propouštění starších pracovníků; považujete Vy, jako expert v oblasti…. za nejvhodnější, 

z hlediska opětovného začlenění osob ve starších věkových skupinách na trh práce?

Jaký vidíte přínos v Národním programu přípravy na stárnutí 2008 - 2012? V jakých 

oblastech je prostor pro zlepšení?

Co podle Vás pro dosažení vyšší zaměstnanosti starších osob mohou udělat?

a) stát 

b) zaměstnavatelé

c) neziskové organizace

d) sami zaměstnanci ve věkové skupině 50 +

Které z politik zaměstnanosti starších osob (jejich částí) uplatňovaných v zemích Evropské 

unie jsou podle Vás dobrým příkladem pro Českou republiku?

Aktivní politika zaměstnanosti

Může podle Vás aktivní politika zaměstnanosti, tak je v současnosti v ČR nastavená 

a financovaná, pomoci snížit nezaměstnanost starších osob?

Který ze současných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti považujete z hlediska 

zaměstnatelnosti starších osob za nejvhodnější (rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně 



prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování, příspěvek při 

přechodu na nový podnikatelský program, programy spolufinancované z Evropského 

sociálního fondu)?

Role zaměstnavatelů v řešení problematiky

Souhlasíte jako reprezentant zaměstnavatelů s tvrzením, že jsou starší pracovníci 

znevýhodněni na trhu práce? Pokud ano, proč?

Jaké výhody/nevýhody má podle Vás zaměstnávání starších osob?

Na jakých postech u Vás ve společnosti zaměstnanci starší 50 let převážně působí?

Jak se jako zaměstnavatel díváte na flexibilní formy zaměstnávání (práce na částečný úvazek, 

sdílení pracovního místa)? Za jakých okolností byste byli ochotní více využívat u starších 

pracovníků tyto formy zaměstnávání?

Jak by se podle Vás měl změnit postoj samotných zaměstnanců, aby se zvýšila jejich 

zaměstnanost?

Role odborů v řešení problematiky

Co odbory prosazují v oblasti zaměstnávání starších pracovníků?

Jakým způsobem se odbory zapojují do programů na podporu zaměstnatelnosti starších 

pracovníků?

Říkáte, že byste chtěli rozšířit programy aktivní politiky zaměstnanosti. Jakým konkrétním 

způsobem a do jakých oblastí?

Role EU v řešení problematiky

Je v současné době řešení otázky nezaměstnanosti starších osob na úrovni Evropské unie 

prioritním cílem?

Oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany jsou v kompetenci členských států. Můžete mi 

popsat, jakým způsobem Rada EU/Evropská komise ovlivňují rozhodování vlád členských 

zemí o vývoji národních politik v těchto oblastech?



Otázky určené politikům

Do jaké míry stát může a má ovlivňovat situaci na trhu práce?

Na jaké pozici stojí politika zaměstnanosti a konkrétně politika zaměstnanosti ve vztahu ke 

starším osobám ve Vaší hierarchii cílů?

Česká republika si v rámci strategie Evropa 2020 vytyčila za cíl zvýšit zaměstnanost starších 

osob ve věku 55 - 64 let na 55 %. Jaké konkrétní nástroje zamýšlíte použít k dosažení tohoto 

cíle?

Ochota zaměstnavatelů přijímat pracovníky v předdůchodovém věku a vytvářet jim podmínky 

pro delší setrvávání na pracovním trhu (např. umožněním tzv. postupného odchodu do 

důchodu, přizpůsobováním pracovních podmínek potřebám starších pracovníků apod.) je 

v ČR nízká. Jak byste konkrétně chtěli dosáhnout zlepšení situace?

V roce 2011 v České republice pracovalo na částečný úvazek pouze 5,7 % všech ekonomicky 

aktivních osob. Podíl pracujících na částečný úvazek byl v roce 2010 v České republice 

dokonce čtvrtý nejnižší ze všech zemí Evropské unie. V roce 2011 podíl částečných úvazků 

činil pouhých 5,7 %. Jak je podle Vás možné dosáhnout zlepšení?

Otázky určené krajským pobočkám Úřadu práce

Jaké výhody/nevýhody má podle Vás zaměstnávání starších pracovníků?

Jaké máte celkově zkušenosti s uchazeči o zaměstnání ve věkové skupině 50+ (jejich přístup, 

ochota ke spolupráci, motivace)?

Jakým konkrétním způsobem pomáhají krajské pobočky Úřadu práce nezaměstnaným ve 

věkové skupině 50+?

Jaké z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou vzhledem k věkové skupině 50+ 

nejúčinnější?

Jaký je přístup zaměstnavatelů k zaměstnávání starších pracovníků?

 Když se hovoří o pracovním prostředí, které je přátelské k věku („age friendly 

working environment“), znamená to, že pracovní podmínky jsou uzpůsobeny 

potřebám starších pracovníků. Myslíte si, že v současnosti v ČR zaměstnavatelé 

takové pracovní prostředí vytvářejí?
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